MÅLØV KIRKE
JANUAR 2018 – JUNI 2018
Nr. 1 - 36. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, BS Brian Schønberg,
MA Michael Andersen, FJ Frede Jørgensen
EJ Elisabeth Jørgensen
1. jan. Nytårsdag kl.

kl. 15.00 Højmesse LH

7. jan. 1. s. e. H3K kl. kl. 10.00 Højmesse MA

17. april Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

22. april 3. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse BS

27. april Store Bededag Konfirmationer LH
28. april Konfirmationer LH & EJ

kl. 17.00 LH & EJ

29. april 4. s. e. påske
				

Konfirmationer
LH & EJ

11. jan. Fælleskirkelig
			
Gudstjeneste kl. 19.30 LH mfl.

4. maj Befrielses			
gudstjeneste

kl. 19.00 LH & FJ

9. jan. Gud & pasta

14. jan. 2. s. e. H3K kl. kl. 10.00 Højmesse LH

5. maj Konfirmationer BS

18. jan. Aftenmesse

6. maj 5. s. e. påske

kl. 19.00 BS

21. jan. Sidste s.e.H3K kl. 10.00 Højmesse BS
28. jan. Septuagesima

kl. 10.00 Højmesse MA

4. feb. Seksagesima
				
				

kl. 10.00 Højmesse LH
kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste LH & FJ

kl. 10.00 Højmesse BS

10. maj Kristi Himmel			
fartsdag
Konfirmationer LH
12. maj Konfirmationer LH & EJ
13. maj 6. s. e. påske
				

Konfirmationer
LH & EJ

kl. 19.00 BS

17. maj Aftenmesse

kl. 19.00 BS

11. feb. Fastelavn

kl. 10.00 Højmesse MA

20. maj Pinsedag

kl. 10.00 Højmesse BS

18. feb. 1. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse BS

21. maj 2. pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

20. feb. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

25. feb. 2. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse LH

27. maj Trinitatis
			
søndag

kl. 10.00 Højmesse LH

8. feb. Aftenmesse

1. mar. Aftenmesse

kl. 19.00 BS

4. mar. 3. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse LH

11. mar. Midfaste

kl. 10.00 Højmesse MA

15. mar. Pizza			
gudstjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

18. mar. Mariæ
			
Bebudelsesdag kl. 10.00 Højmesse LH
25. mar. Palmesøndag

kl. 10.00 Højmesse BS

29. mar. Skærtorsdag

kl. 10.00 Højmesse BS

30. mar. Langfredag

kl. 10.00 Højmesse MA

1. april Påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

2. april. 2. påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

5. april Aftenmesse

kl. 19.00 BS

8. april 1. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA

15. april 2. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH
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3. juni 1. s. e. trin.

kl. 10.00 LH

7. juni Aftenmesse

kl. 19.00 BS

10. juni 2. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

17. juni 3. s. e. trin.
				
				
				

Familiegudstjeneste/
dåbsjubilæumsgudstjeneste
kl. 10.00 LH & EJ

24. juni 4. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

Redaktion
Lise Bramsen, Ansvarshavende
Lisbeth Hannibal
Elisabeth Jørgensen
Peder Lund
Kirsten Jørgensen
Kirsten Diemer
Lis Finderup Johansen
Deadline for næste nummer af kirkebladet er mandag
den 16. april.

Tilbygning til Sognegården
Som nogle af jer måske har bemærket, har vi her i dette efterår udbygget materielgården, der hører til vores
kirkegårde. Det kræver en del maskiner og andre redskaber at holde kirkegården i en stand, som vi kan
være glade for og stolte over. Tidligere har en del af disse maskiner og redskaber stået i garagen ved Sognegården, men da der er behov for mere plads og ikke mindst flere undervisningslokaler i Sognegården, må
disse garager give plads til en tilbygning til Sognegården, og derved var en udbygning af materielgården
også nødvendig.
Sognegården er bygget i 1989 og siden da har aktivitetsniveauet været støt stigende både i Kirken og i Sognegården. I dag bruges Sognegården til aktiviteter for alle aldersgrupper. Babysalmesang for de helt små
babyer, legestue for de lidt større børn, som bliver passet hjemme, mini-konfirmanderne i 3. klasse, sommerkirke, konfirmander i 8. klasse og kirkekoret. Derudover er der alle tilbuddene for voksne: sorggruppe,
litteraturklub, sogneeftermiddage, fredagscafeen og foredrag. Endvidere har vi også en meget aktiv menighedspleje, som holder arrangementer hele året rundt. Vi er nu løbet tør for plads. Især undervisningen af
konfirmanderne er en udfordring, da vi ikke har mulighed for at undervise 3 klasser fra samme skolematrikel på én gang. Udover alle aktiviteterne er Sognegården også arbejdsplads for Kirkens personale. Indtil
nu har det været småt med kontorfaciliteter, og det betyder, at der p.t. ikke er kontor eller samtalerum til
kirkens præster.
Efter mange overvejelser har vi nu i samarbejde med arkitektfirmaet Brøndsted og Nielsen fået tegnet en
tilbygning til Sognegården, som efter planen skal begynde i foråret 2018. Det bliver en forlængelse i 2 plan
af den eksisterende bygning, som i dag har kontor i stueplan og undervisningslokale i kælderen. Udbygningen giver 2 nye undervisningslokaler i kælderen, som bliver gravet ud med en lysgård over mod Måløv
Skole. Derved bliver det muligt at undervise 3 hold konfirmander på en gang. I stueetagen bliver der nye
kontorer til personale og præster. Derudover bliver der også indrettet et samtalerum, hvor præsterne kan
tale med pårørende, sorggruppen kan få bedre betingelser og mindre møder kan holdes.
Byggeriet begynder, som tidligere omtalt, til foråret og er efter planen færdig midt oktober. Byggeriet kommer selvfølgelig til at have indflydelse på brugen af Sognegården i denne periode, og det vil derfor ikke
være muligt at leje salen til begravelseskaffe, møder og lignende. Ellers vil vi i perioden gøre vores bedste
for at fortsætte arbejdet som vi plejer. Vi glæder os til at dele den nye Sognegård med jer alle, når den står
færdig i efteråret 2018.
Elisabeth Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder

Set fra Måløv skoles side
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Børn & unge
Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 11. januar kl. 10.00.
Giv dit barn en musikalsk og sanselig start på livet!
Babysalmesang er for alle babyer mellem 3 måneder og 1 år. Her får forældre rig mulighed for at
synge, lege med og stimulere de kære små - og børnene elsker det! Alle kan være med, og det er gratis at deltage. Vi byder på frugt og noget at drikke.
Tilmelding via hjemmesiden www.maalovkirke.dk.

BEMÆRK venligst at Gud & pasta den 20. februar,
er en fastelavns-Gud & pasta. Da fastelavnssøndag i
år lander i den 1. weekend i uge 7 (vinterferien), så
flytter vi fastelavn, udklædning og tøndeslagning til
tirsdag den 20. februar kl. 17.00. Vi starter, som vi
plejer, oppe i kirken, så spiser vi pasta og kødsovs
i Sognegården, og derefter slår vi katten af tønden
inde i Sognegården. HUSK UDKLÆDNING!

Pizzagudstjeneste

Torsdag den 15. marts kl. 17.00 bydes der på pizzagudstjeneste for de lidt større børn fra 12 år og
konfirmanderne. Efter gudstjenesten spiser vi lækre pizzaer i Sognegården. Det koster 20 kr. pr. voksen og er gratis for børn og unge.

Familiegudstjeneste
med 5 års dåbs-jubilæum

Babysalmesang
for tidligere deltagere

Lørdag den 3. marts kl. 10.00 og lørdag den 26.
maj kl. 10.00
2 lørdage hvor det er muligt at komme med sit barn
og genopleve alle de hyggelige ting fra tiden med
babysalmesang. Mette Damm kommer og står for
sang, leg og musik. Bagefter vil der være tid til hygge og snak, samtidig med at der vil være lidt brød,
ost, frugt og te/kaffe. Flere oplysninger på hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen på ej@
maalovkirke.dk.

Gud & pasta og fastelavn

Tirsdag den 9. januar, tirsdag den 20. februar og
tirsdag den 17. april kl. 17.00
Gudstjenesterne vil som altid være børne- og familievenlige, men naturligvis er alle, der har lyst,
meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten
spiser vi pasta og kødsovs i Sognegården, ligesom
der også bydes på en kop kaffe/te. Det koster 20 kr.
pr. voksen og er gratis for børn.
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Søndag den 17. juni kl. 10.00 inviterer vi til familiegudstjeneste med 5 års dåbs-jubilæum. Børn
i Måløv Sogn, der blev døbt for 5 år siden, dvs. i
hele 2013 - uanset, hvor de blev døbt - inviteres
med brev til at komme og fejre deres 5 års dåbsjubilæum. Men naturligvis er alle, der har lyst, meget, meget velkomne til at komme til denne familiegudstjeneste. Vi mødes kl. 9.00 til fælles brunch
i Sognegården. Det er gratis at deltage, men af hensyn til maden bedes man tilmelde sig på
ej@maalovkirke.dk senest den 13. juni.

Børn & unge
Indskrivning til konfirmation i 2019
Indskrivning af konfirmander for skoleåret 20182019 sker elektronisk via vores hjemmeside www.
maalovkirke.dk. Indskrivning er kun mulig i uge
9 (mandag den 26. februar-søndag den 4. marts).

Orienteringsmøder vedrørende
konfirmandundervisningen
i 2018-2019

Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Måløv, inviteres til onsdag den 11.
april kl. 19.00.
Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj og kommende konfirmander og forældre fra Måløv Sogn, som IKKE går på
Måløvhøj Skoles afd. Måløv eller Østerhøj, inviteres
til torsdag den 12. april kl. 19.00.
Begge gange foregår det i Måløv Kirkes Sognegård,
Liljevangsvej 38A.
Konfirmandindskrivningen og orienteringsmøderne gælder for elever i 7. klasse i Måløv Sogn, som
ønsker at gå til konfirmandundervisning i 8. klasse
i skoleåret 2018-2019.

Sommerkirke

Tilbuddet er til de skoleelever, som efter sommerferien skal i 1. eller 2. klasse. Det er fra mandag den
2. juli – torsdag den 5. juli kl. 9.00-15.00. Torsdagen bliver dog lidt længere, da vi slutter af med en
gudstjeneste for børnene og deres familier.
Ideen med sommerkirken er at invitere børnene
ind til 4 dage med aktiviteter, lege, kreative ting,
bibelhistorier, lave gudstjeneste og have det smaddersjovt.
Det er ganske gratis at deltage i sommerkirken. Det
eneste, man skal medbringe, er en dejlig madpakke,
vi sørger for lidt til formiddagen og eftermiddagen.
Man tilmelder sig via Måløv Kirkes hjemmeside fra
mandag den 4. april. Der er plads til et begrænset
antal børn, så det er først til mølle☺. Hvis man har
spørgsmål eller andet, er man meget velkommen til
at kontakte mig.
Elisabeth Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder
ej@maalovkirke.dk, tlf. 44 60 07 72

Minikonfirmandundervisning 		

Begynder den 15. januar kl. 14.30-15.45
For alle børn der går i 3. klasse.
Undervisningen handler først og fremmest om oplevelse. Mødet mellem børn og kirke vil blive tilrettelagt sådan, at det er børnenes egne spørgsmål
og undren, der kommer i fokus. Vi snakker, laver
forskellige kreative aktiviteter og hører om kirken
og kristendommen. Vil du vide mere kontakt kirke- og kulturmedarbejder Elisabeth Jørgensen på
tlf. 44 60 07 72 eller ej@maalovkirke.dk.
Tilmelding sker via hjemmesiden
www.maalovkirke.dk . Det er gratis at deltage.
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Menighedsplejen
Menighedsplejens Nørklecafé

Mandage kl. 13–16 i Sognegården (undtagen 1.
mandag i måneden)
Vi mødes fra september til april for at producere
ting til vores årlige julemarked. Menighedsplejen
afholder alle udgifter til materialer. Har du lyst til at
være med, er du meget velkommen. Vi byder altid
på kaffe/te og en småkage. Kontakt Else Rasmussen
på tlf. 4497 9102 for at høre nærmere.

Årsmøde

Torsdag den 19. april kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter
om det forgangne år, regnskabet gennemgås, og
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges. Når
det formelle er vel overstået, bydes der på hygge,
snak, ost og rødvin. Alle er velkommen!

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 4. februar kl. 17.00 fejrer vi igen kyndelmissegudstjeneste i Måløv Kirke. Ved en liturgisk og stemningsfuld gudstjeneste fejrer vi, at vi
er halvvejs gennem vinteren, og at lys og varme
er på vej tilbage. Efter gudstjenesten bydes der på
aftensmad og hyggeligt samvær i Sognegården. Af
hensyn til maden bedes man tilmelde sig på kirkens kontor 44 66 08 60 eller på mpj@km.dk senest
den 31. januar 2018.
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Menighedsplejen
4. maj gudstjeneste

Fredag den 4. maj kl. 19.00 afholder vi igen i år en befrielsesgudstjeneste i Måløv Kirke, hvor vi
mindes dem, der satte livet til, og
hvor vi takker og glæder os over at
kunne leve i fred og frihed. Dette
markeres i kirken med læsninger, musik, sange og salmer. Efter
gudstjenesten går vi i Sognegården, drikker kaffe og synger et lille
udvalg af forskellige forårssange.
Pris for kaffe/te og kage 20 kr.

Sommeraftentur med Menighedsplejen

Traditionen tro byder Menighedsplejen igen i år på en sommeraftentur. Det bliver torsdag den 14. juni.
Da turen i skrivende stund endnu ikke er helt planlagt, kan man i løbet af foråret læse om den på www.
maalovkirke.dk og i pressen.
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Sogneeftermiddage og aftenarrangement
Nytårskur

Tirsdag den 16. januar kl. 14.30
Afholder vi – traditionen tro – den årlige ”nytårskur”.
I år får vi besøg af Den Syngende Konsul, Jørgen
Ledstrup, der har arbejdet som attaché og
konsul i den danske udenrigstjeneste i over 23 år.
Han har arbejdet i forskellige dele af verden såsom
Venezuela, Filippinerne, Mexico, Saudi Arabien,
Australien, Tjekkiet – og selvfølgelig Danmark.
Jørgen Ledstrup vil fortælle om sine mange oplevelser som konsul – krydret med dejlig sang undervejs. Repertoiret spænder fra viser, danske sange,
romancer, musicals, ballader, operetter til berømte
tenorarier.
Efter et hyggeligt foredrag vil vi – også traditionen
tro – nyde en dejlig nytårsmiddag!
Tilmelding i Sognegården fra onsdag den 3. januar kl. 10.00 til den 11. januar. Prisen er 200 kr. pr.
person for middag og underholdning.
Købte billetter tages ikke retur. Begrænset deltagerantal.

Tirsdag den 6. februar kl. 14.30
Vi får besøg af Niels Ole Frederiksen, hvis far ikke
var indsat i Horsens Tugthus – men ansat!
En ikke helt uvæsentlig detalje.
Niels Ole Frederiksen holder foredrag under titlen
”Født i Horsens Tugthus” – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn.
Mellem dette lidt mærkelige kirkesogns ydre afgrænsende hegn og det lukkede fængsels høje ringmure blev han født i en af anstaltens funktionærboliger.
Det bliver en beretning om nogle af de mange folk,
der har afsonet en dom i fængslet – og om enkelte
fanger, han selv har mødt.
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Sogneeftermiddage og aftenarrangement
Aftenarrangement

Torsdag den 22. februar kl. 19.00
Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til
Pia Fris Laneth.
Pia Fris Laneth er forfatter og journalist. Hun er
kendt fra sine foredrag om kvinder og mænd, danmarkshistorie, socialt arbejde, kirke og kristendom.
Tirsdag den 6. marts kl. 14.30
Syng dig glad!
Lad os gå ind i det danske forår med en hyggelig
syng-sammen eftermiddag i Sognegården.
Organist Lene Jelager vil sammen med vores kirkesanger Martin Savery åbne mulighed for en sand
ønskekoncert fra Den Danske Højskolesangbog.
En eftermiddag, hvor det vil være muligt at synge
netop DIN yndlingssang!

Pia er en sjov, skarp, uforudsigelig og ikke mindst
velformuleret foredragsholder, der leverer sine fortællinger på en nærværende og engageret måde, så
publikum ikke kan undgå at blive revet med!
Foredraget har titlen ”Danske Modstandskvinder”
– en dramatisk og vedkommende beretning om
kvinder, der satte livet ind for Danmarks frihed.

Tirsdag den 3. april kl. 14.30
Denne tirsdag kommer Erik Lindsø på besøg i Sognegården. Erik Lindsø er kulturjournalist, forfatter
og foredragsholder.
Under titlen ”Livsglædens nødvendighed” fortæller Erik Lindsø om kunsten at være glædesspreder.
”Nogle skaber glæde, hvor de går – andre når de
går” mener Erik Lindsø.
Det gælder om at høre til blandt de første!
Foredraget handler om livsmod og den glæde ved
livet, som man ikke kan leve uden. Livsmod kommer af det, man løbende får sat ind på sin glædeskonto. Der er forskel på lykke og glæde – lykken
smeder man til sig selv, mens glæden kommer ved
at dele med andre.
Pia Fris Laneth har interviewet 15 kvindelige modstandsfolk. Nogle deltog i sabotage af jernbaner og
fabriksanlæg. Andre transporterede våben, gav logi
til jødiske flygtninge og faldskærmsfolk, eller de
opsporede stikkere og fremskaffede falske identitetskort.
Glæd jer til en spændende og medrivende aften.
Hvor intet andet er anført, er der ingen tilmelding,
og prisen er 30 kr. Dørene åbnes kl. 14.00 til sogneeftermiddagene.
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Koncerter i Kirken
Nytårskoncert
Søndag den 7. januar kl. 15.00
Ved dette års nytårskoncert skal vi møde Mette
Damm i samspil med pianisten Søren Gemmer og
bassisten Jesper Thorn.
De tre unge kunstnere har hver især gjort sig bemærket på musikscenen, såvel herhjemme som internationalt.
Denne dag vil de sammen skabe musik, som trækker på jazzen og the Great American Songbook.
Mette kender vi i forvejen her i Måløv, som vores
mangeårige meget populære babysalmesangsunderviser.
Koncert
Søndag den 4. marts kl. 15.00
Koncert med sopran Lise Bech Bendix og organist
Michael Min Knudsen. De vil bl.a. opføre musik af
H. Distler, A. Heiller, F. Couperin samt nogle mere
”kendte”.
Musik i sommernatten
Søndag den 10. juni kl.19.00
Med Vokalgruppen RUM som består af fem københavnsbaserede sangerinder: Christine Eva Pedersen, Ditte Rejnholdt Jensen, Louise Rygaard
Jensen, Margit Haahr Østermark og Mie Rank
Brunberg, der ønsker at bidrage med en ny vinkel
på vokalmiljøet. Med blandt andet sange af Alberte, Oh Land, Bent Fabricius-Bjerre, Panamah - og
lidt af hvert derimellem. Velklingende melodier og
meningsfulde tekster i et repertoire, der primært
består af kendte numre i gruppens egne arrangementer.
En koncert med RUM byder på ro og lydhørhed,
og publikum inviteres ind i et univers af nordiske
klange og harmonier, hvor man trygt kan læne sig
tilbage og nyde stemningen.
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Øvrige arrangementer
Fælleskirkelig gudstjeneste
I Evangelisk Alliances Bedeuge afholder vi igen i år
en fælleskirkelig gudstjeneste i Måløv Kirke. Torsdag den 11. januar kl. 19.30 mødes vi i kirken til
gudstjeneste, og bagefter er der hyggeligt samvær
i Sognegården. Indbyderne er katolikker, baptister
og lutheranere, men alle er naturligvis velkomne.

Folkekirkens Nødhjælp
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund,
det går værst ud over, når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt
netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og
styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Et af de nye projekter i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store
sække med huller i og vokser så ud af hullerne og
opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver
meget mindre vand end almindelige køkkenhaver,
og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver
nærende mad til både at spise og sælge af.

Foto: Mathilde Berg Utzon

Søndag den 11. marts kl. 11.00 og et par timer
frem er vi i Måløv Sogn igen med til at samle ind
til Folkekirkens Nødhjælp. Som de foregående år
er det os, Lisbeth og Elisabeth, der har ansvaret for
indsamlingen. Vi håber meget, at der er mange, der
har tid og lyst til at bruge et par timer på at samle
penge ind til det gode formål. Vi vil gøre vores bedste for at skabe en hyggelig og god stemning i Sognegården, både når I får jeres rute, og ikke mindst
når I kommer tilbage.
Se mere på www.sogneindsamling.dk
Tilmelding som indsamler til Elisabeth på
ej@maalovkirke.dk.
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Øvrige arrangementer
tema. Derefter hygger vi med mad og deler de første tanker. Over kaffen går vi i dybden med temaet
– og samler op sammen, inden vi skilles kl. 21.
Følgende datoer og emner er planlagt:
Fredag den 26. januar: Kristen tro og tro
Fredag den 16. marts: Kristen tro og etik

Aftenmesser i Måløv Kirke
I januar begynder en række aftengudstjenester i
Måløv Kirke.
Aftenmessen er skabt ud fra tanken om at give
plads til fordybelse og ikke mindst menighedens
deltagelse i gudstjenesten. Og derfor trækker gudstjenesten på forskellige, kristne traditioner, såsom
lysindbæring, messesang, vekselsang mellem præst
og menighed, taizésang med mere.
Alle er velkomne. Ingen erfaring kræves. Hver aftenmesse begynder med en introduktion til gudstjenestens forløb samt udlevering af hæfte med
gudstjenestens forløb, så alle kan være med.
Aftenmessen varer omkring en time og afsluttes
med en kop kaffe/te og hjemmebagt kage, og for de
der ønsker det efterfølgende fælles aftenbøn.
Aftenmesserne er følgende torsdage; den 18. januar, den 8. februar, den 1. marts, den 5. april, den
17. maj og den 7. juni. Alle dage kl. 19.00.
Brian Schønberg

Fredagscafeer
Mangler du også et sted, hvor voksne kan mødes og
snakke om tro og tvivl, om kirken og verden i dag –
hvilke udfordringer møder vi – hvem er vi egentlig
i den moderne verden?
I fredagscafeen er der mulighed for at mødes over
lidt mad og snakke om emner som for eksempel tro
og videnskab. Arrangementerne foregår i Sognegården.
Aftenen ser nogenlunde sådan ud: Vi starter kl.
18 med et kort oplæg, som inspiration til aftenens
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Af hensyn til spisningen skal vi have tilmelding på
forhånd, senest mandag inden arrangementet. Tilmeldingen foregår via formular på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk. Ved spørgsmål kontakt Sognepræst Brian Schønberg på mail Brks@
km.dk.
Mad og kaffe er gratis, og der kan købes øl og vand
til maden.

Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med efterfølgende kaffe. Gratis adgang.
Fredag den 26. januar kl. 14.30
Storbysekretær. Henrik Boje Jensen
Fredag den 23. februar kl. 14.30
Sognepræst Arne Kappelgaard
Fredag den 23. marts kl. 14.30
Administrator Kai Lund
Fredag den 20. april kl. 14.30
Sognepræst Jens Henrik Jakobsen
Fredag den 25. maj kl. 14.30
Regionsleder Kurt Kristensen
Yderligere oplysninger: Arne Skjerning 6128 4465

Øvrige arrangementer
Litteraturklub i Sognegården
Hele tanken med litteraturklubben er, at det er en
mulighed for at få en fritime. En fritime eller to én
gang om måneden, hvor vi taler om det, der er vigtigt. Vi tager udgangspunkt i månedens valgte bog
og taler derudfra om livet, om kærligheden, om
nuet, om alt det, der ligger udenom og midtimellem, men indimellem også om så meget andet.
Vi vælger sammen de bøger, der skal læses. De bøger,
der er valgt til foråret 2018, kan ses på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk under aktiviteter.
Vi mødes følgende tirsdage kl. 19.30: den 30. januar, den 27. februar, den 27. marts og den 24. april.
Lisbeth Hannibal (sognepræst) og
Pernille Schmidt (foredragsholder og forfatter)

Med flaget på halv
– et foredrag om sorg
Læge og forfatter til bogen ”Med flaget på halv”
Mette Marklund kommer torsdag den 22. marts kl.
19.30 i Sognegården og holder foredraget ”Har du
mistet én, du holdt af? Eller kender du én, der har”?
Når man mister en, man holder af, melder sig mange spørgsmål som f.eks.:
Hvornår kan man tillade sig, at more sig igen?
Skal man skynde sig på arbejde eller
holde sig hjemme?
Går sorgen væk?
Hvornår må/kan man gifte sig igen?
Sådan omtaler man den afdøde?
Velkommen til en spændende aften med god mulighed for at reflektere og stille spørgsmål.

Vidste du
Forsidebilledet viser en altertavle malet af en tidligere konfirmand fra Måløv Skole, samt fugle med
konfirmandernes drømme og håb for fremtiden.

Tilbygningen af materielgården, der hører til
kirkegårdene er færdig, og næste skridt bliver den
nye tilbygning til Sognegården.
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Nyheder fra Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder
Datoer og referater fra menighedsrådsmøderne kan
ses på hjemmesiden.

Reformationsjubilæet
– træet ved Måløv Kirke

Da organist Marlene Hauge er gået på barsel, har vi
ansat Lene Jelager som barselsvikar.
Mit navn er Lene Jelager.
Jeg er rigtig glad for at skulle være sognets organist
og korleder i en periode.
Jeg er 48 år og nyuddannet organist fra Sjællands
Kirkemusikskole i Roskilde. Jeg bor ved søerne
i København sammen med min mand og vores 3
børn på 7, 10 og 11 år. Oprindeligt er jeg uddannet farmaceut, men besluttede for små 3 år siden at
lægge farmaceutfaget på hylden til fordel for mere
tid til musikken og familien. En beslutning jeg aldrig har fortrudt.
Jeg glæder mig til at bruge de færdigheder, som uddannelsen til organist har givet mig. Jeg er meget
åben for forslag og ideer til den musik der skal spilles/synges i kirken, og jeg vil gøre mit allerbedste
for at passe godt på orgel og kor, mens Marlene er
på barsel.
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Som et synligt tegn på 500 året for reformationen,
plantede vi ved en lille andagt efter højmessen den
29. oktober 2017 et paradisæbletræ, for som Luther
udtalte: Og selv hvis verden gik under i morgen, ville
vi alligevel plante vores lille æbletræ i dag.
Vore fire sogne i Ballerup Kommune besøgte i foråret Wittenberg, hvor vi plantede et træ. Vores træ
er nr. 361, og det står i selskab med 500 andre træer
fra hele verden i Lutherhaverne i Wittenberg, som
et synligt tegn på hvert af de 500 år det er siden Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren.
Fra Folkekirken i Danmark er der i Lutherhaven
plantet 11 træer. Dronning Margrethe har, som Folkekirkens overhoved, også plantet et træ i Lutherhaven.
Andagten og træplantningen afsluttedes med en
lille hyggelig og festlig sammenkomst i Kirken.

Husk at
• der er højmesse hver søndag kl. 10.00.
•	følge med på kirkens hjemmeside
www.maalovkirke.dk.
•	der ligger foldere i Sognegården, som omtaler
alle de mange forskellige aktiviteter.
• vi er på Facebook.

Adresser
Sognepræst: Lisbeth Hannibal
Møllemosen 5, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 15 60, mobil 24 65 37 87,
e-mail: liha@km.dk
Sognepræst: Michael Andersen
Pindehuggervang 11 E, 2840 Holte
Tlf. 45 42 04 42, mobil 26 71 42 42,
e-mail: michaelag.andersen@gmail.com
Sognepræst: Brian Kenn Schønberg
Flodvej 73E, 2765 Smørum
Tlf. 29 74 52 21,
e-mail: brks@km.dk

Kirkekontor
Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60,
e-mail: maaloev.sogn@km.dk
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Kordegn:
Marianne Pia Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60,
e-mail: mpj@km.dk

Se også www.maalovkirke.dk
Kirketjener:
Peter Jakobsen
Tlf. 24 65 38 78, e-mail: pj@maalovkirke.dk
Organist: På barselsorlov
Marlene Hauge:
email: mh@maalovkirke.dk
Organist vikar:
Lene Jelager
Tlf. 21 81 49 09, e-mail: lj@maalovkirke.dk
Graver: Vakant
Kontakt kirkekontoret på tlf. 44 66 08 60
Kirke- og kulturmedarbejder: Elisabeth Jørgensen
Tlf. 44 60 07 72, e-mail: ej@maalovkirke.dk

Menighedsråd
Formand: Lise Bramsen
Møllemosen 97, 2760 Måløv
Tlf. 21 90 32 05, e-mail: lb@maalovkirke.dk
Kirkeværge: Peder Lund
Kratlodden 9, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 30 07
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang

Torsdag kl. 10.00
Nyt hold begynder den 11. januar

Elisabeth Jørgensen, Tlf. 44 60 07 72
ej@maalovkirke.dk

Legestue
For små børn og deres forældre

Tirsdag kl. 9.00-11.00

Elisabeth Jørgensen, Tlf. 44 60 07 72
ej@maalovkirke.dk

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse

Mandag kl. 14.30-15.45
Begynder igen til januar

Elisabeth Jørgensen, Tlf. 44 60 07 72
ej@maalovkirke.dk

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 19.30-21.00

Lene Jelager, Tlf. 21 81 49 09
lj@maalovkirke.dk

FDF

Onsdag kl. 17.00-18.30

Sune Lohse, Tlf. 40 87 88 78
Lohse@fdf.dk
Michael Jensen, Tlf. 42 52 38 18
michael@m-jensen.dk

Onsdag kl. 18.30-20.30
KFUM-Spejderne
Ulveungerne (1.-3. klasse)
Juniorspejderne (4.-5. klasse)
Spejderne (6. klasse og opefter)

Torsdag kl. 18.30-20.00
Mandag kl. 18.30-20.30
Møde sidste mandag i måneden
kl. 18.30-20.00 og onsdag de øvrige uger
kl. 18.00-20.00

Karin Grüttner
gryttner@kfumspejderne.dk
Tlf. 72 68 48 41
Mødested: Spejderhytten Kratvej 5,
Måløv.

Indre Mission
For alle

Se omtale inde i bladet

Arne Skjerning
Tlf. 61 28 44 65

Sogneeftermiddag
For alle

Se datoer og omtale inde i bladet

Kirsten Diemer, Tlf. 27 63 15 15
Kirstendiemer@outlook.com

Måløv Sogns Menighedspleje
For alle

Se omtale af arrangementer inde i
bladet eller på kirkens hjemmeside

Formand Lisbeth Hannibal
Tlf. 44 66 15 60, liha@km.dk

App til øret til væggen:

QR til vores hjemmeside:

Tryk: Dystan & Rosenberg. Oplag 4.250

•	Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteterne i Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A.
•	Hvis du ønsker yderligere informationer, kan du kontakte den person, der står for den enkelte aktivitet,
eller se på Kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk.

